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ивільний процесуальний кодекс України в редакції Закону України від 3 
жовтня 2017 року № 2147VІІІ «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, 
Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», 
що уособлює цілий етап втілення судової реформи  в державі, хоча і викликав 
неоднозначну оцінку науковців та правників-практиків, але негативних відгуків 
йому перепало менше, ніж тому ж ГПК.  

Так «помірність» критиків пояснюється тим, що багато норм, які містять оби-
два кодекси, для ЦПК у багато чому не є новелами, а лише видозмінами та уточ-
неннями, впорядкуванням, тоді як для ГПК був справжній «інтелектуально-
правової» шок. 

Як й все кардинально нове, що розроблене та прийняте у стислі строки, новий 
ЦПК (так само як й ГПК) вже зараз заклав необхідний базис для внесення змін і 
доповнень для доопрацювання нормативного акту в цілому. Що і почало майже 
миттєво відбуватися – вже на початку грудня внесені зміни згідно із Законами 
України № 2229-VIII від 07.12.2017 та № 2234-VIII від 07.12.2017. Окрім всього 
цими змінами ЦПК був доповнений новою главою 13 у ІV розділі, що пов’язано 
із заходами запобігання домашньому насильству і насильству за ознаками статі. 

Можна погоджуватися або не погоджуватися з окремими положеннями новіт-
нього ЦПК, можна їх критикувати, але потрібно визнати відповідність поданого 
акту нормам Конституції України, Рекомендаціям Комітету Міністрів Ради Єв-
ропи, нормам міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, та Стратегії реформування судоустрою, судочинства й 
суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, схваленій Указом Президента 
України від 20.05.2015 р. №276/2015. 

Таким чином, враховуючи об’єктивну правову реальність і, відповідно, нага-
льну необхідність у таких змінах, можна вважати прийняття нового ЦПК рухом 
уперед. А вже його практичне застосування покаже чи були праві автори законо-
проекту, чи навпаки, їх нинішні опоненти.    

Враховуючи нову редакцію Кодексу, реформування судової системи у цілому, 
вважаємо за доцільне  при коментуванні статей не посилатися на матеріали 
ВССУ та ВСУ, що мали місце до набуття чинності цим Кодексом. Напрацювання 
судової практики і узагальнення її в сенсі наявних новацій ще попереду, а тому й 
будуть враховані у наступних редакціях і коментарях в порядку їх надходження. 

 
 
 
 
 

Ц 
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